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Als portliefhebber kun je in Noord-Portugal een prachtige wijnreis 
maken. Van de wijnkelders van kustplaats Vila Nova de Gaia  

naar de stad Porto en de Douro-wijnvallei. Méditerranée volgde  
de route en bezocht porthuis Quevedo, een klein familiebedrijf,  

waar we hartelijk werden ontvangen.

Dromen aan  
de Douro
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Openingspagina’s: Porto’s historische wijk 
ribeira op de noordoever van de douro-
vallei. deze pagina, boven: de Ponte de dom 
Luís i verbindt kustplaats Vila nova de Gaia 
met Porto; onder: een van de vele kleurrijke  
terrassen van ribeira. rechterpagina: de 
Portugese azulejos (keramiektegels) vind je op  
treinstations, in kerken en in restaurants. 

 De rosé port draait rondjes in onze glazen.  
De geur van vers geplukte frambozen en 
aardbeien en de zoete smaak brengen ons 
onmiddellijk in zomerse sferen. We zijn in de 
kustplaats Vila Nova de Gaia, gescheiden 
van de stad Porto door de Douro-rivier, die 
via de gelijknamige vallei Spanje in slingert. 
Namen als Sandeman, Taylor’s en Kopke 
pronken in neonletters op rode daken. Het 

stadscentrum lijkt een dorp van porthuizen. Bezoekers van 
over de hele wereld dwalen hier rond in donkere wijnkelders 
met maar één doel: het Portugese goud proeven. 

Geschiedenislesje
Onze ontdekkingstocht door de portstreek begint hier, in het 
proeflokaal van porthuis Quevedo. Op het wijnvat dat als tafel 
dient, lonken naast rosé de overige portsoorten: de jonge 
robijnrode Ruby, de meer volwassen oranje-bruine Tawny en 
de witte port. We ontmoeten Oscar Quevedo, de 32-jarige 
opvolger van het gelijknamige familiebedrijfje. Zijn vriendelijke 
benadering, korte zwarte haar en sprankelende bruine ogen 
passen bij de Portugese elegantie die we overal om ons heen 
zien. Terwijl we van de witte port nippen, geeft hij ons een 
geschiedenislesje. ‘Als in de 17de eeuw de Engelsen geen 
Franse wijnen meer kunnen kopen door de slechte verhoudin-
gen, storten ze zich op de Portugese wijnen. De zeereizen naar 
Engeland duren alleen te lang om de wijn goed te houden. >
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Rond 1820 wordt het gisten gestopt door wijnalcohol toe te 
voegen. Door de vele restsuikers die overblijven krijgt de wijn 
een zoete smaak en kun je hem langer bewaren.’  
Zo ontstond de hedendaagse port met een hoog alcohol-
percentage van 19 tot 22 procent. 

Eendenmosselen
Port dankt zijn naam aan de havenstad Porto, na Lissabon de 
grootste stad van het land. Bij het wijnmekka mondt de Douro-
rivier uit in de Atlantische Oceaan. Met Porto verbonden door 
zes bruggen lijkt Vila Nova de Gaia een wijk van de beroemde 
stad, maar dat klopt niet. Via de stalen boogbrug Ponte de 
Dom Luís I wandelen we even later Porto binnen. Vanaf de 
brug zien we de traditionele vrachtboten barcos rabelos. Eeuwen-
lang vervoerden ze hiermee de wijnvaten uit de Douro-vallei 
naar Porto, nu varen ze volgens Oscar nog voornamelijk met 
toeristen over de rivier. Voordat we hem gedag zeggen, nodigt 
hij ons uit om langs te komen op het wijngoed van zijn familie 
in de Douro-vallei honderd kilometer verderop. Een uitnodi-
ging die we graag accepteren.
We zijn de Douro-rivier overgestoken en lopen nu op de 
noordoever in Porto’s historische wijk Ribeira. Op de lange 
kade staan okergele, bordeauxrode en witte huizen strak naast 
elkaar. Langs kronkelende weggetjes stapelen ze omhoog de 
berg op, omringd door barokke kerken en gebouwen in 
Beaux-Arts-stijl. Uit de vele restaurants en bars aan de kade 
kiezen we het terras van restaurant Terreiro. Met een menge-
ling van afkeer en fascinatie bekijken we de percebes op ons 
bord, een dure delicatesse. Rubberachtige zwarte stelen met 

puntige witte ‘hoeven’ doen denken aan duivelse bokkenpoten. 
Het zijn eendenmosselen, verwant aan zeepokken. Als we een 
oesterachtige smaak proeven, kijken we verrukt op. Ons 
hoofdgerecht is massada de peixe, heerlijke pasta met zeebaars, 
zeeduivel en garnalen. Port wordt voor, tijdens, na én los van 
de maaltijd gedronken. De wijn is heerlijk in combinatie met 
kaas, gedroogd fruit en noten. Wij laten ons nagerecht van 
diverse cakes verrijken door de warme smaak van zwarte 
bessen, kersen en kruiden van de ‘LBV 2011’ van Quevedo.
Geserveerd op ijs, volgens Oscars advies.
Na de lunch lopen we verder Porto in, waar kleine ouderwetse 
trams ons voorbij slenteren. Op een tegel prijkt het lokale 
motto: be happy, have a port. Overal zien we de blauwwitte 
azulejos, Portugese keramiektegels. In station São Bento uit 
1916 vertellen de tegels op metershoge muren over de geschie-
denis van Portugal. Als we de boerenmarkt Mercado do 
Bolhao binnenlopen, voelt het even alsof we in Brazilië zijn. 
De neoklassieke markthal met twee verdiepingen is versierd 
met kleurrijke slingers, vlaggetjes en lampionnen. In vis- en 
groentekramen hangen de tegels vol met posters van nationale 
en internationale voetbalhelden. 

Gerookt en gezouten 
De volgende dag laten we Porto achter ons en vertrekken we in 
noordoostelijke richting. Port mag namelijk alleen gemaakt 
worden van druiven uit de Douro-vallei. Op steile bergen 
volgen rijen wijnranken de bochtige contouren, waardoor het 
landschap lijkt te golven als de zee. De Douro slingert door de 
hele vallei langs de eeuwenoude terrassen, olijfgaarden en 

wijnboerderijen. We navigeren door het oudste afgebakende 
wijngebied ter wereld, ontstaan in 1756 dankzij de Companhia 
Geral dos Vinhos do Alto Douro, het instituut dat in hetzelfde 
jaar werd opgericht om de kwaliteit, productie en prijs van de 
wijnen in de streek te controleren. Met 335 stenen palen 
markeerden ze de Alto Douro. In 2001 werd het wijngebied 
uitgeroepen tot Werelderfgoed van Unesco en staat de wijn-
productie nog altijd onder strenge controle. Na bijna drie uur 
rijden vanuit Porto lunchen we bij wijnrestaurant Toca da 
Raposa in Ervedosa do Douro. Daar proeven we de port- 
cocktail portonic, gemaakt met limoen, mint, ijs, tonic en witte 
port. Zoute amandelen accentueren de heerlijk zoete smaak. 
Ons hoofdgerecht is een van Portugals rijstrecepten: arroz de 
feijão com chouriço, rijst met bonen, spek en chorizo. Het 
gerookte spek geeft het gerecht zijn karakteristieke en onweer-
staanbare smaak. Het roken en zouten van eten zijn twee 
belangrijke tradities, voortgekomen uit de noodzaak voedsel  
zo lang mogelijk te bewaren tijdens de Portugese ontdekkings-
tochten in de 15de eeuw. Bij onze dessertpudding pudim 
caseiro de ovos drinken we tien jaar oude Tawny port. De geur 
van hout en de smaak van gedroogd fruit, kaneel en noten van 
de wijn tilt het nagerecht naar een nog hoger niveau.

Op een tegel prijkt  
het lokale motto:  

‘be happy, have a port’

>

Linkerpagina, met de klok mee: in Porto 
 slenteren de ouderwetse trams je voorbij; we 
nippen van de Special reserve tawny port van 
Quevedo met de douro op de achtergrond; 
een breed glimlachende Oscar Quevedo mid-
denin de eigen wijngaard. rechterpagina: de 
bont gekleurde Mercado do Bolhao in Porto.
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in Porto. Hij werkte in de financiële sector in Portugal, Zwit-
serland en Spanje, tot in 2009 zijn opa João stierf. ‘Ik zag het 
als een teken dat mijn plek niet langer in Madrid was, maar in 
de Douro. Binnen twee maanden was ik terug in Portugal.’
Na de rondleiding neemt Oscar ons mee naar wijngaard 
Quinta da Valeira op bijna 500 meter hoogte. Vanaf de bergen 
hebben we een spectaculair uitzicht op de Valeira-dam en de 
gouden rivier. ‘De Douro komt aan zijn naam door de kleur 
van het water. In de winter ontstaat er een snelle stroming door 
de regen uit Spanje en de sneeuw uit de bergen, waardoor het 
stof op de bodem van de rivier naar boven komt en het water 
goud kleurt.’ Hij wijst naar de wijnterrassen die door de 
eeuwen heen zijn aangelegd. ‘De oudste zijn met de hand 
uitgehakt.’ De vallei is met zijn totale omvang van 250.000 

hectare – die maar voor een zesde beplant is met wijnranken – 
een kleine wijnregio. ‘Voor massaproductie moet je hier niet 
zijn. Irrigatie is verboden, de aarde is heel arm en er is geen 
klei. De productie is laag, maar daardoor hebben de wijnen 
meer kwaliteit en persoonlijkheid.’
Voorbij de dam zien we aan de rivier wijngaard Quinta da 
Alegria liggen, van zijn moeders familie. ‘Een van mijn mooiste 
herinneringen zijn de wandelingen in de wijngaarden met mijn 
opa João. Toen ik dertien was liet hij mij naast hem de pick-up-
truck besturen. Het was zijn manier om mij te betrekken bij  
het wijnmaken.’ Oscar ziet zijn opa als zijn beste mentor. 
‘Een van de meest waardevolle adviezen die hij gaf, was:  
als je gelooft in de druiven, maak de port dan niet te zoet. 
Suiker verbergt niet alleen wat slecht is, maar ook het beste 
van het fruit.’

Portgerechten
In de namiddag komt chef Tiago Moutinho van restaurant 
Castas & Pratos koken in het familiehuis. In de woning uit 
1889 hangt moderne kunst boven donkere houten traditionele 
meubels. Oscar wil ons de beste en meest traditionele port-
gerechten laten proeven. ‘Deze desserts zijn zacht, nooit te zoet 
en je drinkt er een Ruby of Tawny port bij’, vertelt hij. Hij heeft 
het over filhós (gefrituurd deeg met suiker) en rabanadas (wit 
brood met kaneelsuiker). Tiago opent een twintig jaar oude 
Tawny. De wijn ruikt naar vanille, gedroogd fruit en eikenhout. 
Tiago neemt een hap van zijn rabanada en nipt aan de Tawny. 
‘Deze port is er perfect bij.’ Wij, inmiddels echte portkenners, 
snappen precies wat de chef bedoelt. •

In het nabijgelegen dorp São João da Pesqueira krijgen we weer 
een warm welkom van Oscar Quevedo. Enthousiast leidt hij ons 
rond over het terrein tussen de wijnvelden, eigendom van zijn 
ouders Oscar en Beatriz. ‘Het familiebedrijf bestaat sinds 1991, 
maar we werken met de ervaring van vijf generaties wijnmakers. 
Opgedaan aan beide kanten van mijn familie!’ 
Aan vaders kant begon de wijnproductie al in 1889. Toen 
Portugal in 1986 bij de EU kwam, veranderden de spelregels. 
‘Tot die tijd mochten wijnmakers hun wijnen alleen leveren aan 
kooplieden in Vila Nova de Gaia, maar sinds dat jaar mogen we 
zelf direct verkopen aan de detailhandel.’ Inmiddels heeft 
Quevedo honderd hectare wijngaarden en verkoopt het bedrijf 
port en Douro-wijnen in 26 landen.

Jeugdsentiment
We duiken Oscar achterna de donkere kelders in. ‘Omdat het 
rijpen van de port zo belangrijk is, mogen we per jaar maar een 
derde van onze voorraad verkopen’, legt Oscar uit. Begin 
augustus staat jaarlijks in de krant hoeveel port dat jaar precies 
geproduceerd mag worden. Oscar klimt langs kleine gestapelde 
wijnvaten omhoog, haalt er bij één de dop uit, vult een wijn-
pipet met witte port en schenkt onze glazen in. De 25 jaar 
oude port heeft een elegante smaak. Het verschil tussen jonge 
en oude port is groot. ‘Met de tijd wordt de port volwassener, 
rustiger, indrukwekkender en rijker. Bij een jonge wijn proef je 
vooral de druiven, bij een oude wijn het land.’ Oscar vertelt 
over de verdeling van het werk binnen het bedrijf. ‘Mijn vader 
verbouwt de druiven, mijn zus Cláudia is de wijnmaker en ik 
doe de verkoop.’ Oscar groeide hier op en studeerde economie >

Linkerpagina met de klok mee: paleis in de 
douro-vallei; lepel met in chocola gehuld  
bessensap van restaurant dOC; tractor aan het 
werk tussen de wijnranken in de douro-vallei; 
dessertpudding pudim caseiro do ovos van 
 restaurant toca da raposa. rechterpagina, 
boven: alle port wordt gemaakt van druiven  
die verbouwd worden in de douro-vallei;  
onder: alle  generaties Quevedo bij elkaar.
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porthuis Quevedo
De port van familiebedrijf 
Quevedo is in Nederland te koop 
bij Jumbo. Het proeflokaal Vila 
Nova de Gaia nabij Porto is  
op Rua de St Marinha 77.  
Het  domein zelf vind je op:  
Quinta da Sra. do Rosário,  

5130-321 S. João da Pesqueira,  

tel. +351 254 484 323,

www.quevedoportwine.com.

eten & drinken
• Restaurant DOC 
Prachtig gelegen in de Douro-
vallei met terras uitkijkend op de 
rivier. Niet goedkoop, maar zeer 
verfijnd. 
Estrada Nacional 222, Armamar, 

tel. +351 254 858 123,  

www.ruipaula.com.

• Restaurant Terreiro 
Mooie locatie op de kade van  
de wijk Ribeira. Heerlijke  

authentieke Portugese keuken.
Largo do Terreiro 11-12, Porto, 

tel. + 351 222 011 955.

• Wijnrestaurant  
Toca da Raposa 
Regionale gastronomie van de 
Douro-vallei en goede wijnen.
Rue da praça, Ervedosa do Douro,

tel. +351 254 423 466,

facebook.com/tocadaraposa.douro.

• Restaurant Castas e Pratos 
Restaurant in oud treinstation 
met typisch Portugese manier 
van serveren: grote porties 
met de pannen op tafel. 
Rua José Vasques Osório 5050-221, 

Peso da Régua, 

tel. +351 254 323 290,

www.castasepratos.com.

logeren
• Vintage House Hotel
In dit vijfsterrenhotel aan de 
Douro-rivier waan je je honderd 

jaar terug in de tijd. 
Rua António Manuel Saraiva, 

5085-034 Pinhão, 

tel. +351 254 730 230,

www.vintagehousehotel.com.

• Six Senses Douro Valley
Een Douro luxehotel in een gere-
noveerd 19de-eeuws herenhuis.
Quinta De Vale Abraão, Samodães, 

5100-758 Lamego,

tel. +351 254 660 600,

www.sixsenses.com.  

• Casa das Pipas
Dit voelt meer als een huis dan 
een hotel, gelegen tussen de 
Douro-wijngaarden. 
Celeirós do Douro,  

5060-909 Sabrosa,

tel. +351 259 937 000,

www.quintadoportal.com.

leuk om te doen
• Porto Bridge Climb 
Beklim de brug Ponte da 

 Arrábida met een gids via 262 
trappen.
Rua do Ouro 680, Porto,

tel. + 351 929 207 117

www.portobridgeclimb.com.

• Mooiste weg ter wereld 
Rijd in de Douro-vallei voor je 
plezier de N222 van Peso de  
Régua tot Pinhão. Uitgeroepen 
tot de mooiste weg ter wereld!
• Kabelbaan Teleférico  
de Gaia
Vanuit de kabelbaan heb je op 562 
meter hoogte een prachtig uitzicht 
over Porto en Vila Nova de Gaia. 
Calçada da Serra 143,  

Vila Nova de Gaia,  

tel. +351 223 741 440,

www.gaiacablecar.com.

informatie
• www.visitporto.travel

• www.dourovalley.eu

• www.visitportoandnorth.travel

tips & adressen van Oscar Quevedo

Op de steile hellingen van de douro-vallei 
 groeien de druiven onder de Portugese zon. 
rechts: chef thiago Moutinho kookt klassieke 
portgerechten. 


